Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Žernov

ze dne 24. 6. 2019
Přítomni dle prezenční listiny. Ing. Ctibor Hůlka od 18:15. Omluvena Eliška Hamáčková. Zahájení
zasedání v 18:05 hod., zasedání bylo ukončeno v 20:25 hod.
Zasedání moderoval starosta Mgr. Libor Mojžíš
hosté 5

1. Úvod. Starosta přivítal všechny přítomné i hosty.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatel - Ing. Marie Hanušová; ověřovatelé – Josef Čapek a Martina Zoufalová Tučková.
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatele Ing. Marii Hanušovou,
ověřovatele Josefa Čapka a Martinu Zoufalovou - Tučkovou.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

3. Byl schválen program zasedání s těmito doplněnými body
a) Schválení vyřazení neuskutečněných investic
b) Přijaté dotace
c) Zhodnocení akce Ulička
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání s doplněnými body
jednání.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
- odkoupení 1/10 pozemku pč. 2031 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce – splněno
- oplocení a zpevněné plochy ke kontejnerům – stavební řízení přerušeno, pozemek oddělen, úkol
trvá
- mobilní rozhlas - splněno
- oprava kanalizace na Starém kopci – splněno
- žádost pana Havlíčka na změnu územního plánu – úkol trvá
USNESENÍ č. 3:
na vědomí Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0

5. Závěrečný účet městyse Žernov za rok 2018. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední
desce od 21. 5. 2019 do 24. 6. 2019. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo městyse Žernov schvaluje Závěrečný účet městyse Žernov za rok
2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0

6. Schválení účetní závěrky za rok 2018. Zastupitelstvu městyse byly předloženy povinné
podklady ke schválení účetní závěrky - výkazy Fin, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Zpráva o
přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2018, Zpráva o výsledku finanční kontroly, zápisy
z jednání finančního a kontrolního výboru, Inventarizační zpráva. Schvalující orgán si nevyžádal další
účetní záznamy a doplňující informace.
USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku za rok 2018 městyse Žernov.
Zastupitelstvo městyse nezjistilo, že by závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky. Byl pořízen protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018.
Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0

6a. Neuskutečněné investice z let 2009 – 2013. Dle inventarizace k 31. 12. 2018 má městys
na účtu nedokončených investic částku 876 144,80. Starosta s účetní předložili návrh na vyřazení
nedokončených a neuskutečněných investic:
- kanalizace ve výši 485 474 Kč (není předpoklad, že by v následujících letech došlo k realizaci
splaškové kanalizace).
- pořízení malotraktoru (čistícího vozu) ve výši 73 050 Kč
- víceúčelové hřiště s umělým povrchem ve výši 8 200 Kč
USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo městyse schvaluje vyřazení neuskutečněných investic na účtu
042 v celkové částce 566 724 Kč.
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

7. Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2019. Příjmy rozpočtu se navýšily o dotaci na akci Bajk 2019
ve výši 77 000 Kč a na volby do EP ve výši 29 000 Kč. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 schválil ve své
pravomoci starosta.
USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2019,
která jsou přílohou tohoto zápisu.
na vědomí Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

8. Vyhodnocení záměru na prodej pozemku ppč. 1523/2 v k.ú Žernov u České
Skalice. Městys obdržel jednu nabídku na prodej pozemku ve výši 206 Kč/m 2. Výměra prodávané
parcely je 247 m2. Celková cena činí 50 882 Kč.
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo městyse Žernov schvaluje prodej oddělené parcely pč. 1523/2 v
k.ú. Žernov u České Skalice o výměře 247 m2 za celkovou cenu 50 882 Kč panu Alexandru
Nenjukovi a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. Poplatky za zpracování kupní
smlouvy a povolení vkladu do katastru nemovitostí hradí městys.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

9. Zřízení věcného břemene. Žádost pana Ondřeje Koliska na zřízení věcného břemene
(služebnosti) vedení inženýrské sítě – vodovodní přípojky na části pozemku pč. 206/1 a pč. 1524
v k.ú. Žernov u České Skalice.
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo městyse schvaluje zřízení věcného břemene (služebnosti)
vedení inženýrské sítě – vodovodní přípojky na části pozemku pč. 206/1 a pč. 1524 v k.ú.
Žernov u České Skalice pro pana Ondřeje Koliska a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

10. Směna pozemku. Žádost pana Jana Dománě na směnu pozemků pč. 1172 v k.ú. Žernov u
České Skalice ve vlastnictví pana J. Dománě a pč. 1387 v k.ú Žernov u České Skalice ve vlastnictví
městyse. Záležitost byla již projednávána v roce 2016 s podmínkou, že Státní pozemkový úřad oddělí
stejnou výměru z ppč. 1387 a zároveň stejnou část z pozemku, na kterém stojí stavba ppč. 1172.
Jedná se o narovnání vlastnických práv dotčených při stavbě polní cesty u sokolovny.
USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr na směnu pozemků pč. 1172 v k. ú.
Žernov u České Skalice ve vlastnictví pana Jana Dománě a pč. 1387 v k.ú. Žernov u České
Skalice (výměra 365 m2) ve vlastnictví městyse.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 11: Zastupitelstvo městyse Žernov pověřuje starostu Mgr. Libora Mojžíše k
vydání záměru na směnu pozemků.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

11. Propachtování pozemku pč. 1244 v k. ú. Žernov u České Skalice.

Městys Žernov obdržel jednu žádost s nabídkou na propachtování pozemku pč. 1244 ve výši 384 Kč
ročního nájemného. Jedná se o polní cestu ve vlastnictví obce, pronájem je požadován z důvodu
čerpání dotace na oplocení pozemku určeného k pastvě.
USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo městyse Žernov schválilo propachtování pozemku pč. 1244
v k.ú. Žernov u České Skalice ve výši ročního nájemného 384 Kč.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo městyse Žernov pověřuje starostu k uzavření pachtovní
smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let v termínu do 12. 7. 2019.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

12. Dar Oblastní charitě Červený Kostelec – Hospic.
USNESENÍ č. 14: Zastupitelstvo městyse schvaluje pro rok 2019 finanční dar ve výši 1 000 Kč
Oblastní charitě Červený Kostelec.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

13. Podpora Linky bezpečí. Linka bezpečí, z.s. pomáhá dětem a mladým lidem v krizových
situacích na čísle telefonu 116 111 už 25 let.
USNESENÍ č. 15: Zastupitelstvo městyse schvaluje finanční dar ve výši 1 000 Kč na provoz
zapsanému spolku Linka bezpečí.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

14. Prezentace zastavění rozvojové plochy „Na Račanech“. Pan Vlášek představil
materiál s variantami parcelace dotčené plochy. Zatím konečnou podobu představuje koordinační
situace 1 s 12 stavebními parcelami, zelenou plochou a komunikací ukončenou do tvaru T. Městys si
vyhrazuje možnost dále specifikovat místa pro umístnění kontejnerů na odpady, případně dětské
hřiště a také další návaznost komunikace přes plochu A2.
USNESENÍ č. 16: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace o parcelaci rozvojové zóny
„Na Račanech“
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

15. Informace k územnímu plánu městysu Žernov. Pozastavení změny ÚP zatím stále
trvá. Pan Krause žádá o stanovisko městyse, kdy bude opět zahájeno jednání ke změně ÚP. Má
zájem na tom, aby plochu uvolněných pozemků, které nelze zastavět v rozvojové zóně „Na Račanech,
mohl využít k zastavění na pozemcích v jeho vlastnictví.
USNESENÍ č. 17: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informace k územnímu plánu
městyse.
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

16. Veřejná zeleň – informace místostarostky. Místostarostka seznámila s některými
závěry zpracované strategie zeleně městyse. Přerostlá borovice kleč před čp. 88 je doporučena
k odstranění, zaschlý tis u hřiště na velké návsi je navržen k odstranění a mladá lípa u hřbitova (roste
křivě, silně obrůstá odspodu, nebylo vybráno vhodné místo na zasazení) je navržena na odstranění.
USNESENÍ č. 18: Zastupitelstvo městyse schvaluje odstranění suchého torza tisu u hřiště na
velké návsi. Případné odstranění borovice kleče a křivé lípy u hřbitova doporučuje nejprve
projednat se zainteresovanými osobami. Dále schvaluje vyfrézování pařezu po odstraněném
tisu a obrůstajících pařezů lip kolem hřbitova a před čp. 38.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

17. Sousedská veselice. Termím 31. 8. 2019. Zajednána kapela ProRadost. Rezervovány
stany, lavice a podium. Dopravu zajistí Ing. Hůlka.

USNESENÍ č. 19:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

18. Přijaté dotace POV a MMR.
USNESENÍ č. 20: Zastupitelstvo městyse přijímá dotaci z POV KHK 2019 na rekonstrukci MK ve
výši 439 000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
USNESENÍ č. 21: Zastupitelstvo městyse přijímá dotaci z POV MMR 2019 na rekonstrukci MK ve
výši 722 249 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

19. Akce „Ulička“. Stavební práce na rekonstrukci uličky byly dokončeny, na stavbu byl vydán
kolaudační souhlas. Mimo schválený projekt byly doobjednány práce za cca 18 tis. Kč.
USNESENÍ č. 22: Zastupitelstvo městyse schvaluje vyúčtování projektu Rekonstrukce
chodníku na pozemku pč. 23/2 a nástupišť zastávek BUS, v k.ú. Žernov u České Skalice.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

20. Veřejnoprávní smlouva o odchytu psů..
USNESENÍ č. 23: Zastupitelstvo městyse schvaluje veřejnoprávní smlouvu o odchytu psů
s městem Česká Skalice.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0

21. Různé.
a) Pan Domáň informuje, že je nutné vyřešit podmáčenou louku na pč. 122. Příčinou je zanešené
potrubí kanalizace. Starosta zajistí souhlas ke vstupu na pozemek a pan Domáň zajistí techniku.
V případě nutnosti zajistí starosta opravu dodavatelsky do srpna 2019.
b) Zastupitelka paní Zoufalová navrhuje svolat schůzku k údržbě zeleně. Místostarostka s paní
Zoufalovou stanoví termín a pozvou všechny osoby zapojené do péče o veřejnou zeleň na schůzku na
obecním úřadě. Starosta vyzve mobilním rozhlasem, aby se další ochotní občané připojili k této
schůzce.
USNESENÍ č. 24:
na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Zapsala dne 25. 6. 2019

Ověřil: Josef Čapek

Ing. Marie Hanušová

Martina Zoufalová – Tučková
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Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Zapsala dne 25. 6. 2019
Ing. Marie Hanušová

Ověřil: Josef Čapek
Martina Zoufalová – Tučková

